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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مركز الفكر ادلعاصر يقدم

 لؤلستاذ: سلطان العمَتي,  "تكوين العقلية الناقدة"
 "عضوا ىيئة التدريس قسم العقيدة جبامعة أم القرى"

 
حيم, والصبلة والسبلم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو وصحبو محن الر  بسم اهلل الر  

 أمجعُت.
أحييكم أواًل على ىذا احلضور اجلميل, وىذا احلضور الذي يشرفٍت أنا أواًل, أود قبل أن أدخل 

بصوت مرتفع ِمٍتِّ زة إدنا ىي تفكَت ىذه احملاضرة ليست أفكارًا ُمنجَ  أن  على يف احملاضرة أن أنبِّو 
جتعل فكرتنا بعض األفكار حولو وبعض ادلضامُت اليت  بَ تِّ رَ حول ىذا ادلوضوع, حناول أن ن ُ 

 ة ومتكاملة.قَ سِ ت  حول العقلية الناقدة فكرة مُ 
ل يف ي أن و قبل أن ندخرِ و  صَ موضوعنا الليلة كما ذكرنا ىو "تكوين العقلية الناقدة", ويف تَ 

 ما ىي العقلية الناقدة ؟ ماذا نقصد بالعقلية الناقدة ؟ التكوين البد أن نتحد ث عن:
 

 مفهوم العقلية الناقدة
 

واالختبار, يف معاجم العربية  صَ حْ الفَ  :تعلمون أن الن قد يف اللغة ىو معًٌت واسع يشمل
فبلن الدراىم يعٍت فحصها واختربىا حىت شنيز صحيحها من رديئها, وىذا يعٍت  دَ قَ يقولون: ن َ 

شيء ال ,أن  النقد يف اللغة ليس ىو الر د وليس ىو اإلبطال, وإدنا ىو معًٌت واسع يشمل حتليبًل 
حتليلو وفحصو وإثارة األسئلة حولو حىت يستطيع اإلنسان أن شُنَيِّز الصحيح من اخلاطىء ادلنقود 

 والنفيس من الردىيء وحنو ذلك.
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ا الفحص إذً  ا ىذا ىو معٌت الن قد الذي نقصده, ليس النقد الذي نقصده ىو الر د واإلبطال وإدن 
 واالختبار.

ة الناقدة هي العقلية التي لديها القدرة على فحص المراد بالعقليوبناًء عليو يكون 
 . المقاالت وفحص المواقف حتى نتأكد من صحتها ومن خطئها

إدراك كيفية بناء األفكار بطريقة  :أن  العقلية الناقدة ىي ,ويُقصد هبا أيًضا بتعبٍَت آخر
صحيحة, وإدراك أيًضا طريقة فحص األفكار ادلخالفة لفكريت ودلوقفي بطريقة صحيحة, ىذا 

 ىو ادلراد بالعقلية النقدية من طريٍق آخر.
كيف أتعامل مع ا واليت ىي "تكوين العقلية الناقدة" جُتيب على سؤال ىو:  إًذا, زلاضرتن

كيف أستطيع أن أكوِّن رؤية أو منطومة أستطيع أن أنزِّذلا على األفكار بشكٍل صحيح ؟  
قنًعا كيف أبٍت موقًفا مُ وأيًضا سؤال آخر ُمِلح:   ؟ أعيشها من حويل ويف حيايت اليت األفكار

 لآلخرين, يؤسس القناعة عند اآلخرين ؟ 
ا ألن يف كثٍَت من ادلواقف يُ َرد احلق ال ألن الر اد   ألن صاحب احلق ما استطاع  ال يُريد احلق وإدن 

 بنيو بصورة صحيحة تؤسس القناعة عند ادلستمع أو عند القارىء.أن يَ 
 إًذا صاحب احلق زنتاج إىل تكوين العقلية الناقدة يف رلالُت: 

 قتنع الناس باحلق.ىو أن يبٍت أفكاره بصورة مقنعة لآلخرين حبيث يُ  :المجال األول
من اآلخرين أيًضا يبنيها بصورة حُتدث القناعة  -النقدية  -أن يبٍت مواقفو  المجال الثاني:

 د ادلشاىدين وادلستمعُت وحنو ذلك.عن
 

 أذنية العقلية الناقدة
 

 ىل حنن يف حاجة إىل العقلية الناقدة والبحث حوذلا والتدارس حوذلا أم ال ؟ 
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حاجة ُملح ة وماس ة لتكوين ىذه   يفعطيات تبُت لنا أننا فعبًل يف تصوري أن ىناك عد ة مُ 
 العقلية حىت نتجاوز الكثَت من اإلشكاليات ادلوجودة.

 
 حتمية ادلخالفة.المـُعطى األول: 

 
و أن  ىادلقتضى الضروري ذلذه ادلعلومة  :, وبناًء عليوواحدٍ  وا على قولٍ قُ فِ ت  ال شنكن للناس أن ي َ 

اخلبلف موجود بالضرورة بُت الن اس ىذا يقتضي  اخلبلف موجود بالضرورة بُت الن اس, فإذا كان
بالض رورة أن  اإلنسان سيتخذ مواقف من اآلخرين ادلخالفُت لو, فإذا كانت ىذه الضرورات  

كلها ادلًتاكمة وادلًتابطة موجودة إًذا ىذا يستوجب على اإلنسان أن يكون عنده َوعي بالطريقة 
 اليت يبٍت هبا ادلواقف الناضجة والصحيحة.

 
فاء بالواجبات ُتؤسس عندنا أو تساعدنا على الوَ  :إًذا العقلية الناقدة بناًء على حتمية ادلخالف

حبيث يكون موقف ناضج ومعتدل  -تأسيس ادلوقف الر شيد من ادلخالف لك  ادلعرفية, ألن  
يعٍت لكي ا, يعٍت ىو واجب من حيث الشريعة واجٌب شرًعا وواجٌب معرفيً  -وصحيح ومقنع 

ال شنكن أن يقبلوا قولك إال ال تنتقص اآلخرين وواجٌب أيًضا معرفًيا ألن اآلخرين حُت تنقضهم 
و نقًدا ُمقنًعا, إًذا العقلية النقدية تؤسس عند اإلنسان مهارة للوفاء أإذا كان قواًل أو موقًفا 

 بالواجبات ادلعرفية اليت تتطلبها ضرورة وجود اخلبلف.
 

 ارف وباختبلفات واسعة من ادلواقف.أن الواقع يتمتع بتنوعات ىائلة من ادلع المعطى الثاني:
 
على تكوين العقلية الناقدة  أن زَنرص ىذه التنوعات وىذه االختبلفات توجب على اإلنسان 

 رج من التفكَت اإلسفنجي.حىت سنَ دلاذا ؟ عنده, 
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 الصحيحة األفكار بُت فيو اإلنسان شنيز أن يستطيع ال لذيا التفكَت ىو: االسفنجي التفكَت
 ادلعريف التنوع حالة يف اجدً  خطَتٌ  التفكَت ىذا, فكرة أي   يتقبل االسفنجة مثل ىو, والباطلة
 ,  يستطيع ال؟  ادلوجود التنوع حالة من رشيد مبوقف سنرج أن اإلنسان يستطيع كيف, ادلوجود

 .الناقدة العقلية يكون أن ىو ناضج مبوقف اخلروج لو تأسس اليت األسباب حدأو 
 

 احلاجة إىل ادلناعة الفكرية. :الثالث المعطى
 

 حنتاج الغربية احلضارة يمنةوىَ  النفسية اذلزشنة زمن يف ألنو الناقدة العقلية تكوين حاجة يف حنن
 .الفكرية بادلناعة يسمى ما عندىا حتدث اليت العقليات تعزيز إىل

 أن يستطيع ناقدة عقلية اإلنسان عند تكون أن :ىو أسيسهاتَ  قِ رُ طُ  أقوى حدأ الفكرية وادلناعة
 العقلية ادلناعة تأسيس وبادلناسبة, والباطلة الصحيحة األفكار بُت زُ ي ِّ شنَُ  حبيث ادلناعة هبا يؤسس

, التجديد مدحت حُت الشريعة, الشريعة يف اشلدوحً  جاء الذي التجديد من نوع احلقيقة يف ىو
 العقلي الوعي اإلنسان رندد أن الدين يف التجديد طرق ومن, الدين يف جتديد إىل حتتاج األمة
 ادلضامُت يثَت أن ىو ادلعريف الوعى جتديد صور ومن, والعلم ادلعرفة متطليب وعند ادلسلمُت عند
 .الناضجة العقلية تأسس اليت
 

 ىدف اإلجابية ادلعرفية. :الرابع المعطى
 

 االهنزامية تِ دَ جِ وُ وَ  التنوع دَ جِ وُ  إذا ,ادلعرفية االرنابية حتقيق يف كبَتٌ  دورٌ  لو الناقدة العقلية تكوين
 شنكن وال, ادلعرفية رنابيةاإل ىدف إىل كبَت بشكل نلتفت أن علينا مُ ت  حَ تَ ي َ  احلالة ىذه يف ادلعرفية

 ال أو نأخذ أن :ىو اآلخرين من موقفنا يكون وال أقصد هبا أن, معرفية رنابيةإ عندنا تكون أن
 .االنفتاح وضوابط باالنفتاح عندنا يسمى ما ,معرفية رنابيةإ ليست ىذه ,نأخذ



 
اقَِدةِ  ِة النَّ  د. سلطان العميري َتْكِوْيُن الَعْقلِيَّ

 

5 - 22 
 

 :نوافذ عدة من يكون أن شنكن اآلخرين إىل دخولك
 

 .االنفتاح وعدم االنفتاح نافذة :األولى النافذة
 .التأثر وعدم التأثَت تقتضى اليت ادلعرفية االرنابية نافذة ىي :الثانية النافذة

 
ا؟  ال أم ,اآلخرين على نفتح ىل :فقط ليس العصر ىذا يف حنن ذنومنا من يكون أن رنب  وإدن 

 ,التأثَت نافذة من االنطبلق أو البحث ىو ىذا, هبم نتأثر ال وكيف اآلخرين يف نؤثر كيف
 .ادلعرفية باالرنابية قصدهأ ما ىو والتأثر

 
 وإدنا ,كبَت بشكلٍ  امنهجيً  ليس االنفتاح على الًتكيز ولكن االنفتاح عن حتدثنا ما اكثَتً 

 ىي ىذه كانت , فإذاوالتأثَت التأثر يف البحث تقتضى اليت ادلعرفية االرنابية على الًتكيز األفضل
 التفكَت مهارة عندنا تكون نأ علينا يتطلب ىذا ,حولنا من العامل ىلإ هبا ذُ فُ ن ْ ن َ  اليت النافذة

 قناعة عندىم وحتدث االخرين يف تؤثر حبيث ادلعرفية رناببةاإل يف تنجح نأ شنكن ال النو ,دالناقِ 
 عندك كانت ذاإ اّل إ ,وصواب حق من عندىم ما دتييز يف ةكَ لَ مَ  ايضً أ عندك ويكون مبواقفك
 .ناقدة عقلية

 
 الهنا الناقدة العقلية تكوين عن احلديث لنا وتربر اللقاء ىذا مثل لنا رُ رِّ ب َ ت ُ  االربع ادلعطيات ىذه

ُ ب َ ت ُ   .الناقدة للعقلية ةح  لِ  ُ ادل ذنيةاأل لنا ُتِّ
 

 الناقدة العقلية صناعة مناىج
 
  ؟ الناقدة العقلية لصناعة ادلقًتحة ادلناىج ماىي 
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 زيِّ شلَُ  وعقل ناقد عقل عنده يكون نأ يريد الذي نأ اكثَتً  نسمع ,متعددة مناىج ىناك اطبعً 
 وىذا ,ادلنهجُت ىذين ذكريُ  ما اكثَتً  وىذا ,اوطبعً  ,ادلنطق يدرس وأ الفلسفة يدرس نأ عليو
 يف ىي ,ناقدة عقلية ىلإ حاجة يف ىي وادلنطق الفلسفة ,باالمساء اخنداعٌ  ىو دناإ ادقيقً  ليس

 عقلية بٍتنَ  نأ اصحيحً  وليس ,فيها ادلوجودة وادلنهجية ادلعرفية االخطاء تصحيح ىلإ حاجة
 بالذىن تنحرف كبَتة منهجية خطاءأ فيها بالنهاية ناضجة ليست نهجيةمب ناضجة ناقدة

 الفلسفة كانت سواءً  خطئها ومن صدقها من قق  حَ تَ ي َ  نأ شنكن ال خرىأ مناطق ىلإ البشري
 اليت ادلناىج ىذه كل=  الغريب ادلنطق وأ يطِ سْ رِ األَ  ادلنطق وكذلك الغربية الفلسفة وأ اليونانية

 ,باالخطاء مليئة الهنا صناعة عادةوإ كريرتَ  عادةإ ىلإ حتتاج مناىج ىي العقل صناعة رادتأَ 
  الناقدة؟ العقلية تكوين على تساعدنا اليت ادلناىج ىي فما ,كذلك االمر كان ذاإ

 
 ,النافدة العقلية هبا نصنع نأ نستطيع اليت رقالط   وبعض ادلناىج بعض رصُ حْ أَ  انٍت حاولت ناأ

 :ادلناىج ولأ من
 

 .احلديث نقد يف احملدثُت منهجية يلعِ فْ ت َ الطريق األول: 
  العقلية ىذه مع العيشإن   بل ,اجدً  وصارمة عقبلنية منهجية احلديث نقد يف احملدثُت منهجية 

 مجيع عن والبحث ,للمقاالت الدقيق محيصالت   يف لكةمَ  الذىن يعطي - احملدثُت عقلية -
 ىذه ننقل نأ نريد حنن النص ناقل وأ النص حول يبحثون احملدثُت اطبعً  ,ادلعلومة حول ادلؤثرات
 موضوعة حاديثوأ باطلة حاديثأ يعٍت :احلديث من ظاىرة تنوعات على طبقوىا اليت ادلنهجية
 ىذا ,جدارة بكل الضعيف وبُت الصحيح بُت شنيزوا نأ استطاعوا ىذا ومع ,الرجال ومئات

 يف اهَ لَ عِّ فَ ن ُ  نأ حنتاج ,ثرية منهجية ,صلبة منهجية هبا تواأ اليت ادلنهجية وأ العقلية نأ على يدل
ُ ب َ نُ سَ وَ  ليهاإ ندعوا اليت الناقدة العقلية تكوين  .معادلها ُتِّ
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  .الشريعة يف الفلسفي ادلخزون فعيلتَ  :الثاني الطريق
 
 وسلزون ,سياسي سلزون :مناجم عندنا مناجم؛ عدة باخلصوص والسلفي نا اإلسبلميتراث يف

 ادلناجم ىذه لنفعِّ  أن حنتاج - ضخمة خزانات, كبَتة سلازين عندنا - ,فقهي وسلزون ,فلسفي
 اجملال يف السياسية وادلضامُت ,الفلسفي اجملال يف الفلسفية ادلضامُت ونستخرج فيها بُ قِّ ن َ ن ُ وَ 

 ... ذلك وحنو ,ادلنطقي اجملال يف ادلنطقية وادلضامُت ,السياسي
 

 ىذا فّعلنا لو, الشرعية النصوص ويف اإلسبلمي الًتاث يف عز  وَ مُ  جدا ضخم سلزون وعندنا
 .الناقدة العقلية تكوين يف كبَتة مهارات سنمتلك اجلانب

 
 .وادلناظرة البحث آداب يف ادلؤلفة الكتب دور تفعيل :الثالث الطريق

 
 االستقبلل جهة على سواء وادلناظرة؛ البحث آداب يف ادلؤلفة الكتب من كبَت عدد اأيضً  لدينا

 يستطيع كيف نوايبيِّ  أن ىدفهم كان ادلبحث ىذا يف العلماء, الفقو أصول كتب أواخر يف أو
 عند القناعة حتُِدث أساليبَ  يستعمل أن يستطيع وكيف, لو ادلخالف مع يتناظر أن اإلنسان
 .لو ادلستمع

 الناقدة. العقلية عندنا تؤسس اليت ادلضامُت من كبَت قدر فيها الكتب ىذه إذن
 الناقدة. بالعقلية وُعرفت دتّيزت اليت الشخصيات عن مكثفة دراسات إقامة الطريق الرابع:

 
 ابن, تيمية ابن, حزم ابن: أبرزىا ولكن من اإلسبلمي التاريخ يف ضخمة الشخصياتطبًعا 
 عبد سَتي َ ادل, الرمحن عبد طو :ادلعاصرين ومن, خاصة احلديث يف ادلتقدمُت واألئمة ,القيم

 ستتربمج ىنيتوذِ فإن   ذلم يقرأ اإلنسان فكون, ناقدة عقلية كتاباهتم يف استعملوا ىؤالء ,الوىاب
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 عقلية صاحب يكون ألن تؤىلو القرآءة طريق عن مهارات وسيكتسب الناقدة بالعقلية اتلقائيً 
 .ناقدة

 
 وسُلرجات حبوث تقدمي من العملي التطبيق إىل حتتاج الناقدة العقلية :الخامس الطريق

 .الناقدة بالعقلية تتصففكرية  ومنتجات
 

 امتبلك وسيستفيد معلومات سيستفيد الفكرية جاتخر ادل ىذه يف يقرأ كونو اإلنسان ألن
 - ادلهارات يف خاصة - اإلنسان يكتسبو ما وأكثر, الكتب ىذه قرآءة طريق عن ادلهارات

, بنفسو ىو زاوليُ  أن إما, ةلَ اوَ زَ  ُ ادل طريق عن ىو وإدنا معلومات طريق عن ليس معنا سيأيت كما
 .األمثلة بعض مع سيأيت كما العملية ىذه يزاول من مع يعيش أو
 

 كثَتًا تُغنينا ذكرهتا اليت الطرق ىذهو , الناقدة العقلية اإلنسان عند تؤسس اليت الطرق أىم ىذه
 األخرى ادلناىج بعض العيش مع أو الفلسفة أو ادلنطق سواءً  يف ذُكرت اليت األخرى الط ُرقِ  عن
 نفسها. يف ُمْنَضِبطَةٌ  ىي ليست اليت

 أو اآلخرى العلوم بعض يف تنفعنا رمبا - مجيلة عبارة ادلنطقيُت علي الرد يف تيمية ابن يذكر
 السلف أئمة من كثَت وكان يقول: ,- وغَته الرياضيات ادلنطق الفلسفة من نستفيد كيف

 لشىء ال وادلواريث والرياضيات كاجلرب الصعبة العلوم يف القراءة إىل تبلميذىم يدعون ادلتقدمُت
 َمَلَكة عندىم وتكون األذىان فَ َتتَ َفت قُ  الصعبة ادلعاين يف الغوص على أذىاهنم ستتعودألن  إال
 لتكوين ادلعقدة العلوم قراءة يف معنا ينفع أن شلكن وىذا ادلسائل, ىذه مثل مع التعامل يف

 الناقدة. العقلية
 الناقدة العقلية من ادلواقف
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 يدعوا الناقدة العقلية تكوين يف اجدً  غالٍ  موقف ىناك طبًعا عصرنا, يف ادلوجودة ادلواقف أقصد
 ,فقط األشكلة إثارة ,الًتاث تُ لَ كَ شْ أَ  ادلثقف وظيفة :يقول أركون زلمد مثبل حيت ِبغُُلوٍ  اليها

 إيل الدعوة يف غلو ىذا؟!  ماذا مث ,فقط لوئأس لوئأس عنده يكون يعٍت؟!  ماذا مث ,طيب
 .الناقدة العقلية

 
 ادلثقف :ىو يقول ,خصائصو برزأ يذكرون وأ ادلثقف ونَ فُ رِّ عَ ي ُ  حُت ادلثقفُت من كثَت نً أ ونسمع

 ,اجملتمعي وأ ,الثقايف وأ ,السياسي السمت سواء :ادلوجود تِ مْ الس   على ضادلعًت  ىو الثائر ىو
 .الناقدة العقلية اىل الدعوة يف غالٍ  التعريف ىذا

 ,الفكرية ةايَ صَ الوِ  على نثور نأ علينا رنب نوأ :االجتماعي التواصل مواقع يف االنَ  اكثَتً  نسمع
 يف الغلو دلوقف بلتث  دتََ  ىي العبارات ىذه كل ,حدأل خاضع حدأ ىناك ليس وصاية توجد ال

 .الناقدة العقلية تكوين
 يا نوأ - قليل وىذا - مقالو بلسان وأ حالو بلسان يدعو ايف اجلَ  ادلوقف ىو خرآ موقف ىناك
 من ذلك وحنو ,صحيحة طريقتنا وحنن ,خَت يف حنن ,عليو حنن ما على خلونا مجاعة

 ادلوقف ذلك لنقد جاد تفكَتب ركِّ فَ ن ُ  نأ د  البُ  دناإو  هذُ بِّ حنَُ  ال موقف ايضً أ ىذاو  األساليب,
 ىذا ن  أو  خلل من فيو ما وبيان ونقد ,عليو حنن ما علي دعونا يقول الذي ادلوقف ىذا ولتجاوز

 على قةادلتدفِّ  االفكار سَتةمَ  واكبتُ  ان تستطيع ال اتعقلي صبحتُ  هناأو  عقليتنا رقود ىلإ يدعو
 .واقعنا

 
 الناقدة العقلية أبعاد

 
 ذلا الناقدة العقلية ذنإ ,ادلعلومات مبجرد ناقدة عقلية صاحب يكون نأ شنكن ال نساناإل
 عقليتو الناقدة. يف خلل االنسان عند يكون تتوفر مل نإ ء,سوا توافرىا نمِ  د  بُ  ال يندَ عْ ب ُ 
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 .ادلعريف عدالبُ  :األول البعد

 
 ومبادئ, ومبادئو عقلو عليها َتِّ ُيسَ  أن يستطيع معرفية مضامُت اإلنسان عند يكون أن ومعناه

 .لو ادلخالف موقف نقد أو فكرتو بناء يريد حُت عقلو عليو يسَتِّ  أن يستطيع
 

 عد النفسي.البُ  الثاني:الُبعد 
 

 عن سجّية لتصبح مهارة امتبلك ادلهارة؛ شنثل الذي البعد أو ,النفسي عدالبُ  أيضا وىناك
 وكما ادلمارسة؛ من البد وإدنا, ادلعرفة مبجرد لئلنسان تحققيَ  أن الشنكن البعد وىذا, اإلنسان

 يكون أن لئلنسان شنكن فبل, ادللكات تعطي ادلزاوالت كثرة: مجيل شعار يف القيم ابن يقول
 مارس فإذا, العملية حياتو يف قَ ب  طَ وَ  مارس إذا إال - بالسجّية - َلكةبادل ناقدة عقلية صاحب

 يُطَبِّقها حياتو يف سجي ةٍ  إىل ستنتقل وحفظها؛ عرفها اليت ادلعلومات من كثَت ستنتقل ,وطبق
 .اتلقائيً 
 .نظرية مقدمات عن عبارة, احللقة ذلذه تربير عن عبارة ىو سابقا ذكرتو الذي كل

 
 الناقدة العقلية تكوين

 
 .مهم عملي جانب اأيضً وىذا ؟  الناقدة العقلية عليها تقوم اليت ادلرتكزات ماىي

 ادلتابع تنفع اليت ادلرتكزات بأىم أتيت أين أزعم لكٍت, ادلرتكزات كل استوفيت أين أزعم ال
 .االن ادلوجود ادلعريف انَ الِ جَ سِ  مع التعامل يف وناضجة ناقدة عقلية تكوين يف للفكر
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 (.هنايتو صحت بدايُتو ماَصح ت) البناء أصول تأسيس :األول المرتكز
 

 مبنية األوىل بناءآتنا تكون أن اجدً  ادلهم نَ مِ فَ , اجدً  ظاىرة عندنا تكون أن د  بُ  ال قاعدة ىذه
 بعض ويقول, لئلنطبلق لةومؤىَ  لبةصَ  وقواعد مستوِعبة تكون حبيث صحيح؛ أساس على

 الوراء إىل قليبًل ترجع  الوراِء؛ إىل قليبل ترجعَ  أنْ  عليك قويًّا قفُزك يكونَ  أنْ  أَردتَ  إذا: كماءاحلُ 
 .كمةزلُ  بقفزة تقفز قفزتَ  إذا حبيث

 
 كانت إذا, واقعك معاجلة يف تقفز مث, عندك اليت األصول إىل ترجع أن معناىا الوراء إىل قليبًل 

 حبيث موجهة ليست ولكن ُصلبة تكون شلكن أو ُصلبة ليست أو لبلرتكاز مهيئة غَت أصولك
 غَت قفزك كان وإذا, متقن غَت وقفزك انطبلقك سيكون احلالتُت كبل يف فتنطلق؛ إليها تًتكز
 وبنائها لؤلصول الصحيح التأسيس ذنإ ,إليها ستدعو الىت الفكرة وستضرر تأن تتضررس متقن

 .ادلناسب القفز وحتقيق منها االنطبلق شنكن الىت القاعدة تكوين ىف اجدً  مهم صحيحة بصورة
 

 .اجلذور حنو التوجو :الثانى المرتكز
 

 األفكار مع نتعامل ما اكثَتَ  النظريات, مع التعامل وبُت األفكار مع التعامل بُت فرق ىناك
 - األفكار عن نبتعد نأ علينا ناقدة عقلية أصحاب نكون ان ردناأ نإ, اكثَتً  انَ بِ  ر  ضَ أَ  وىذا
 .النظريات نستخرج حىت ونغوص  - ادلخرجات يى اليت
 

 االجتاه أو ,احلداثة علم وأ ,الكبلم علم نقد سواء :النقد ىف كثَتة وجتارب دناذج لنا حنن اطبعً 
 صورىا من كثَتٍ  ىف النقدية ىذه التجارب)...(  غَته وأ ,الليربايل اإلجتاه وأ ,احلداثي

  دلاذا؟, متقنة تكن مل ومظاىرىا
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 وماذا ,يقول ماذا ,األشاعرة يقول ماذا ,ادلعتزلة يقول ماذا :مقاالت مع تتعامل كانت ألهنا
 - النظرية ىى الىت - القول ىذا قالوا دلاذا إىل وذىبنا يقولون ماذا تركنا لو, (...) يقول

 .الناقدة العقلية عليها تقوم اليت ادلرتكزات بعض وأ عاملمَ  بعض حققنا سنكون
 

 التعامل وبُت خرج ُ ادل ذلك اوجبت اليت االستدالل منهجية ىف البحث بُت فرق ىناك وكذلك
 .جملرده ادلخرج مع

 والنص ادلكتوب النص بُت قُ رِّ فَ ي ُ  وأ ددةزلُ  معان لو ليس القرآن بأن يقول حُت مثبل احلداثي
 !رجسلُ  ىذا, ادلقروء

 ونأخذ عليو نرد وبدأنا فقط ادلخرج ىذا مع تعاملنا نإ ,سابقة قاعدة على مبٍت ادلخرج ىذا
 ,ادلشكلةَل حنَُ  مل حنن ,اشيئً  نفعل مل عليو بناه الذى األساس عن الطرف ناضغضو  معو ونعطى

 ! ذلا حبل ليس ادلشكلة وتأجيل ادلشكلة لناأج   النهاية ىف وإدنا
 

 ويكون ونتعامل القواعد إىل نصل حىت ونغوص الطريق عن ادلخرجات ىذه زيلنُ  نأ ىو احلل
 . نفسها القواعد حول جدالنا

 
 . األفكار حول والنوافذ األبواب فتح :الثالث المرتكز

 
 َتِّ سَ تُ  نأ تريد اليت ادلناىج أصحاب وخاصة ا,رلردً  افكرً  ليس ,رَك بمُ  فكر اغالبً  اإلنساين الفكر
 عن عبارة ىو ظهرت فكرة رلرد ليس ىو ,وغَته الكبلمي وادلنهج احلداثي ادلنهج أعٍت احلياة

 نأ علينا ادلنظومة ىذه ىف ادلوجودة اجلزئية ىذه مع نتعامل نأ ردناأ نإ ذنإ, مًتاكبة منظومة
 .كلها ادلنظومة ذلذه أدراك عندنا يكون
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 من النظر مبجرد يكتفي ال ابيتً  يستأجر ان يريد كالذي ىو الفكرة مع يتعامل نأ يريد الذي
 سيكون ذلك فعل ولو ! البيت قيمت اكتفيت ويقول األبواب وإىل الشبابيك إىل وينظر اخلارج

 اليت اجلزئيات مجيع ويشوف غرفة غرفة ويفتشو البيت يدخل أن عليو ولكن, الناس عند مذموماً 
 .البيت شراء يف عليو الواجبات فعل سيكون ذلك فعل إن, البيت يف
 

 ىذه فقرات مجيع يف يدخل أن عليو فكرة على يرد أن أراد أو فكرة يتبٌت أن أراد من كذلك
 واألبواب النوافذ فتح : أيدقيقاً  فحصاً  ويفحصها وشبابيكها أبواهبا مجيع يف يدخل, الفكرة
 ومن صحيحة كانت إن صحتها من يتأكد أن يستطيع حىت األسئلة حوذلا ويثَت, الفكرة حول

 . خاطئة كانت إن خطئها
 

 أسئلة تفعيل: ىنا أمسيو ما وىي أخرى بصياغة اإلنسان زنققو أن شنكن والنوافذ األبواب فتح
 .الفحص

 
 مرت إذا, حياتو يف عنده تكون دائماً  حياتو يف يفعلها اإلنسان ضروري معرفية أسئلة عندنا
 حىت الفكرة ىذه على يطرحها عليو يثَتىا ويبدأ ذىنو يف حاضرة األسئلة ىذه تكون فكرة عليو

 احلداثي النموذج على الفحص أسئلة طبقت أنا طبعاً , الفكرة فقرات مجيع من يتأكد أن زناول
 ىذا يف, ادلتوازن الفكري البناء طريق يف إضاءات: امسو مقال يف نشرتو طبعاً  "احلداثي اخلطاب"

 اإلنسان أراد إن سؤال ٖٔ فهناك, احلداثي اخلطاب على الفحص أسئلة أثَت أن حاولت ادلقال
 سؤال ٖٔال ىذه عن جواب عن يبحث أن عليو احلداثي اخلطاب حول رشيداً  موقفاً  يبٍت أن
 بادلناىج تتعلق أسئلة ىناك ولكن األسئلة كل أذكر أن أستطيع ال طبعاً , احلداثي اخلطاب يف

 احلداثي اخلطاب قام اليت الًتاثية بادلواد تتعلق أسئلة وىناك ,احلداثي اخلطاب أعتمدىا اليت
 األسئلة ىذه رلموع ,احلداثي اخلطاب أستخرجها اليت بالنتائج تتعلق أسئلة وىناك ,بتحليلها
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 عشر الثبلثة األسئلة ىذه على بناءً  احلداثي اخلطاب نقديَ  أن أراد من أن أزعم سؤاالً  ٖٔ
 ألنو لؤلخرين؛ مقنًعا موقًفا النقدي موقفو وسيكون احلداثي اخلطاب عن رشيًدا موقًفا سيبٍت

 .والنوافذ األبواب مجيع من احلداثي اخلطاب إىل دخليَ  أن ستطاعا
 رؤى موقع يف منشور وىو ادلتوازن الفكري البناء طريق يف إضاءات  :مقال يف موجودة وىي

 .فكرية
 
 أختذ أن أردتإن , ادلنطق نقد وىو -اخلطاب احلداثي  نقد يف السابق ادلثال -أخر مثال يف

 رشيًدا إن موقفي يكون حىت ادلنطق على أطرحها اليت األسئلة ىي ما, ادلنطق من رشيًدا موقًفا
  ؟ أختذتو

 
 .ادلنطق بطبيعة تتعلق أسئلة ىناك المجال األول:

 
 ؟ ادلنطق حدوث أوجبت اليت األسباب طبيعةما  :أسئلة أطرح أن شنكن جهات عدة من يعٍت
 فحصي يكون حىت اجلانب هبذا تتعلق كثَتة أسئلة أقدم ضروري؟  ادلنطق هبذا سطوأرِ  أتى دلاذا

 بناءً  اليت اليونان عند كانت اليت ادلعرفية الطبيعة وكذلك ,أرسطو قدمها اليت ادلنظومة ذلذه دقيق
 .منطقو يف أرسطو سار عليها

 
 .ادلنطقية نظرياتو بناء يف يراعيها أرسطو كان اليت الفلسفية االصول طبيعة :الثاني المجال

 
 .رشيًدا موقًفا موقفي يكون حىت اجملال ىذا يف كثَتة أسئلة ثَتنُ  ان البد مهم رلال ىذه
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 لقطعيات موافقتها ومدى رسطوأ قدمها اليت الفلسفية النظريات طبيعة :الثالث المجال
 .عندنا الشريعة

 
 للمنهج النقدية النماذج بعض يف ,عندنا الشريعة طعياتقَ  إىل رسطياأل ادلنطق حاكمأُ  يعٍت
 وبعض ,لغتو ىلإ ادلنطق زناكم كان ادق  الن ُ  بعض ,الثبلث اجلهات ىذه كل لعِّ فَ ت ُ  مل رسطياأل

 - ,اجلهات ىذه كل يستوعبوا ومل فقط عندنا الشرعية القطعيات ىلإ ادلنطق زناكم كان النقاد
وطبًعا  ,تيمية ابن الإ الثبلث اجلهات ىذه استوعب التاريخ يف حدٌ أ يوجد مل نوأ - تصوري ويف

 أزعم أن ىذا استقراء.
 

 بوابواأل النوافذ مجيع فتح دناإو  واحدة نافذه من نقده يكن مل ادلنطق انتقد حُت تيمية ابن
 فيو الثانية الجهة ومن كثَتة شكالياتإ فيو األولى الجهة من ادلنطق أن فاكتشف ادلنطق حول

 نقد إىل حتتاج أخرى أشياء فيو أن إكتشف الشريعة قطعيات جهة ومن ضخمة منهجية أخطاء
 نوأل ؟ دلاذا ,رشيًدا ناضًجا موقًفا ادلنطق من اختده الذي النقدي موقفو كان وذلذا ,وتفعيل
 حول الفحص لةئسأ يى يتال اجلهات وىذه الناقدة العقلية تفعيل لياتآ قَ بِّ طَ يُ  أن استطاع

 األفكار.
 

 .ادلستندات يف التوازن حتقيق :الرابع المرتكز
 
 مُث   ,الفكرة ىذه عليها تقوم اليت ادلستندات يراعي نأ عليو :ما فكرة يبٍت نأ إن أراد اإلنسان 

 .نقديةً  وأ بنائيةً  كانت سواءً  الفكرة يف تؤثر اليت ادلستندات ىذه مجيع لعِّ فَ ي ُ  نأ زناول
 البعض يتفيأ ,قليعَ  ستندومُ  رعيشَ  ستندمُ  ذلا االفكار بعض تكون نأ :احيانً أ عندنا شكالاإل

 الشرعي ادلستند :اواحدً  امستندً  إال   يذكر ال مستندات ُتِّ ب َ ي ُ  حُت ولكنو صحيحة الفكرة فيبٍت
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 يضر وىو االفكار بنية يف خلل ىذا نأ - تصوري ويف - العقلي ادلستند يفعل وال ,مثبًل 
 يف وتأثَته ستندمُ  كل طبيعة وحتدد ادلستندات مجيع تراعي الناقدة العقلية ,الناقدة بالعقلية
دَتَي  َز بو التفكَت التَ ْيِمي, التفكَت التيمي حُت أراد أن يبٍت مواقفو البنائية أو  ما ايضً أ وىو ,الفكرة

النقدية من اآلخرين: فَ ع َل مجيع ادلستندات اليت تؤثر يف األفكار, فتجد عنده ادلستند العقلي, 
وادلستند التجرييب, وادلستند النفسي كما فعلو يف نقد وادلستند الشرعي طبًعا, وادلستند التارسني, 

ادلنطق وبناء نظرياتو ادلنطقية, كل ىذه ادلستندات فَ ع لها ابن تيمية يف بناء أفكاره ومواقفو, 
 .تقانضج واإلفكانت أفكاره ومواقفو فعبًل تتصف بالن  

 
 احلفاظ على ادلسافات الفاصلة. المرتكز الخامس:

 
ُت اآلخرين مسافات, وىي ادلسافات اليت حُتَقِّق االختبلف بينو وبُت اآلخرين كل إنسان بينو وب

, إن مل يستطع اإلنسان أن زُنافظ على ىذه ادلسافات -وىذا جانب نفسي مهم جدا  -
ولن يكون صاحب عقلية ناقدة, فبعض الشخصيات يكون  ,سيحدث عنده اختبلل يف عقليتو

يع احلفاظ على ادلسافة بينو وبُت َمن أُعِجَب بو عنده اختبلل من جهة القرب فبل يستط
فيقًتب منو ويقًتب منو حىت  أن و ُيصبح ُمقلًِّدا لو, ألنو مل يستطع أن زُنافظ على ادلسافة بينو 

 وبُت من أُعجب بو, سواًء كان شيًخا أو ُمفكرًا أو غَته.
حب عقلية ناقدة, وبناًء إن مل زُنافظ على ىذه ادلسافة ستقع عقليتو يف َخلل ولن يكون صا

 عليو: 
 .قد ال يرى بعض أخطائو -
 .قد ال يرضى بنقده -
 اقًتب منو.   من ر آلراء مواقفرِّ كَ قد يكون رُلرد مُ  -
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بعض األشخاص مل يستطع أن زُنافظ على العقلية الناقدة ولكن يف اجلهة اأُلخرى, أخذ يبتعد  
على ادلسافة اليت رنب أن تكون بينو وبُت كثَتًا, فإذا قرأ لفبلن يغضب منو فيبتعد وال زنافظ 

ريد جل الذي يُ ىذا الشخص, فَ َيت ِخذ مواقف ُمعادية, أو أحكام قاسية ال تتناسب مع ىذا الر  
 أن يتخذ منو موقف, والسبب أن و مل يستطع أن زُنافظ على ادلسافات الفاصلة.

 
يقرأ مثبًل دلفكرين أو دلخالفُت لو يف العقائد أو يف الفقو أو يف غَته, فبل يستطيع أن َيضبط 

فيتخذ موقًفا بعيًدا يًتتب عليو إجراءات  ,ادلسافة ادلهمةزُنافظ على نفسو وال يستطيع أن 
 سلالفة للعقلية الناقدة.

 
 اإلعتماد على األوصاف ادلؤثرة )تفعيل الربىان(. المرتكز السادس:

 
 إىل الفكرة زناكم فتارة ,ادلؤثرة األوصاف ىذه على زنافظ ال أحيانًا صبعض األشخا

اجلنسية اليت  إىل ادلنظومة اكمحَ  ,! الحظ يوناين ألنو ؟ ادلنطق من نريد ماذا :يقول ,جنسيتها
 خاطئة تكون رمبا ,الغرب من إلينا القادمة األفكار بعض اكمزنُ  رمبا وكذلك جائت منها,

 اليت األوصاف وىذه ,مؤثر غَت اآلخر وصف وإدنا الربىان يكن مل ختطئتها يف مستنده ولكن
 يف عليها يعتمد أن كنشنُ  أوصافًا ليست ىذه ,اءمَ الن   وموطن ,العيش وموطن ,اجلنسية :ىي

 تثَت مؤشرات فقط مؤشرات إليو تصل أن شنكن ما غاية وإدنا ,ختطيئها أو األفكار تصحيح
 للعقلية نايفمُ  ىذا ,بطبلهنا إلثبات أو ,فكرة صحة إلثبات دليبًل  تصبح أهنا أما ,األسئلة
 .الناقدة

 نأ على مؤشر يى إدنا ,اهَ تِ ح  صِ  على يدل ال ىذا اإلسبلمي وِّ اجلَ  يف فكرة دنت إذا كذلكو 
والذي  ,إسبلميٍ  وٍ جَ  يف دَنَتْ  ألهنا الكربى لؤلصول سلالفة يعٍت خاطئة تكون ال قد الفكرة
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 بناء وحىت اآلخرين من ادلواقف بناء يف ادلؤثرة غَت األوصاف عن ىنتخل   أن ضروري أنو أقصده
 .مواقفنا

 
 ؟ القضية ىذه يف سنوض دلاذا ,صحفيٌ  ىذا أن نسمع ما كثَتًا أنو وقاعنا يف مثااًل  أضرب
 فيها وحبث ادلسألة هبذه ولكنو اىتم صحفي يكون شلكن يعٍت مؤثرًا وصًفا ليس صحفي كلمة
 نسمعو ما كثَتًا الذي الوصف ىذا فإثارة ,متخصص فيكون أكثر أو أقل أو سنُت عشر مثبلً 
 ىو ,يستحق شلا أكثر قدرًا الوصف ىذا عطيتُ  ال الناقدة العقلية ,الناقدة للعقلية يفانمُ  ىذا

 أن يريد اليت الفكرة صاحب الشخص ىذا من ادلواقف نباء يف كافياً  دليبلً  ليس ولكنو مؤشر
 رشيًدا. موقًفا منها ذخت ِ أ

 
 .ادلنقودة األفكار زلاكمة ويف األفكار بناء يف ادلوثوقة ادلصادر نع البحث :السابع المرتكز

 
 أن علي   ,آلخرينمن ا نقدية مواقف أبٍت أو نائيةالبِ  تصورايت أبٍت أن أردتُ  إن جًدا ادلهم من

 ادلصادر  عن البحث ىي اليت ,الفكرة ىذه ألستخرج بتحليلها أقوم اليت ادلادة على أحرص
 اخلطاب اكمحنُ  أن أردنا , إناحلداثي اخلطاب عند يوجد ما أكثر اخللل وىذا ,اطبعً  ادلوثوقة
 هبا ٌت  غَ ت َ ي َ  أنو مع ,الناقدة لعقليةفاقد ل احلداثي اخلطاب أن نكتشف ,فقط ادلرتكز ذلذا احلداثي

 على يعتمد وإدنا ادلوثوقة ادلصادر على زَنِرص ال ومواقفو أفكاره يبٍت أن يريد حُت ألنو ! كثَتاً 
 أنا الكتاب ىذا يقول بعضهم نأ والغريب ىا,يعتمد اليت ادلعلومات نقل يف موثوقة غَت مصادر

 اإلمام" كتاب مع اجلابري فعل كما ,متتالية فصول عليو يبٍت مث نسبتو صحة يف تشككمُ 
 ابن إىل بنسبتو يشك ىو الكتاب ىذا أن بنفسو صرح ىو , ةَ بَ يْ ت َ ق ُ  ابن إىل ادلنسوب" والسياسة

 فيو فعبل والكتاب, كاملة فصول عليو بٌت" السياسي العقل نقد" كتابو يف ولكنو ,قتيبة
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 لكن ,قتيبة البن ليس الكتاب ىذا بأن معها رنزم اإلنسان يكاد ضخمة تارسنية إشكاليات
 !. العريب للعقل نقد بأنو يوصف كامل كتاب عليها يبٌتيأيت و 

 
 .ادلباديءب األخذيف  الصرامة :واألخير الثامن المرتكز

 
 رشيدة مواقف وتنتج بالواقع تتأثر ال ناقدة عقلية صاحب يكون نأ أراد ذاإ لئلنسان ضروري

 يبٍت اليت وبادلرتكزات ,هبا يؤمن اليت ادلباديءب األخذ يف صرامة عنده يكون أن عليو وناضجة,
 ونتخذ ادلباديء عن الطرف فنغض الصرامة ىذه عن غفلنَ  اأحيانً  أنناوحنن  أفكاره, عليها

 مدى واضحة بصورة لنا تبُت رمبا اإللكًتوين اإلجتماعي التواصل ومواقع جيدة, ليست مواقف
 الذي مشروعي يف هبا أؤمن اليت الفطرية بادلباديء والصرامة األخذ عدم يف ادلوجود اإلشكال

 .والفكرية ادلعرفية حيايت بو رُ ي ِّ سَ وأُ  بو َتُ سِ أَ 
  

 ما أنٍت وأكرر ,امفيدً  اشيئً  قدمت اكون أن وأرجو الناقدة العقلية تكوين حول لدي ما ىذا
 وأ إضافة عنده من نقاش حلقة إىل اذلَ وِّ حنَُ  أن ريدنُ  ,مرتفع بصوت التفكَت مرحلة يف زلت

 .يطرحو دلا شلتنا أكون اجلوانب ىذه من شيء يأ وأ اقًتاح وأ تصحيح
 .لكم وشكرا

 
 :, دلزيد من ادلعلومات الرجاء زيارة ىذا الرابطمع حتيات فريق مشروع التفريغ

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=88 
  

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=88
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=88
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 فهرس المواضيع
 

 ٔ ............................................................... مفهوم العقلية الناقدة

 ٕ ..... : ىو أن يبٍت أفكاره بصورة مقنعة لآلخرين حبيث يُقتنع الناس باحلق.المجال األول

من اآلخرين أيًضا يبنيها بصورة حُتدث القناعة  -النقدية  -أن يبٍت مواقفو  المجال الثاني:
 ٕ ............................................. عند ادلشاىدين وادلستمعُت وحنو ذلك.

 ٕ ................................................................. أذنية العقلية الناقدة

 ٖ .................................................. حتمية ادلخالفة.المـُعطى األول: 

أن الواقع يتمتع بتنوعات ىائلة من ادلعارف وباختبلفات واسعة من  المعطى الثاني:
 ٖ ........................................................................ ادلواقف.

 ٗ ........................................ احلاجة إىل ادلناعة الفكرية. المعطى الثالث:

 ٗ ............................................ ىدف اإلجابية ادلعرفية. المعطى الرابع:

 ٘ .................................... نافذة االنفتاح وعدم االنفتاح. النافذة األولى:

 ٘ ............ ىي نافذة االرنابية ادلعرفية اليت تقتضى التأثَت وعدم التأثر. النافذة الثانية:

 ٘ ........................................................ مناىج صناعة العقلية الناقدة

 ٙ .............................. تَ ْفِعيل منهجية احملدثُت يف نقد احلديث.الطريق األول: 

 ٚ ................................. َتفعيل ادلخزون الفلسفي يف الشريعة. الطريق الثاني:
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 ٚ ................ تفعيل دور الكتب ادلؤلفة يف آداب البحث وادلناظرة. الطريق الثالث:

 ٚ إقامة دراسات مكثفة عن الشخصيات اليت دتّيزت وُعرفت بالعقلية الناقدة. الطريق الرابع:

العقلية الناقدة حتتاج إىل التطبيق العملي من تقدمي حبوث وسُلرجات  الطريق الخامس:
 ٛ ........................................... ومنتجات فكرية تتصف بالعقلية الناقدة.

 ٛ ........................................................... ادلواقف من العقلية الناقدة

 ٜ ................................................................ أبعاد العقلية الناقدة

 ٓٔ ...................................................... الُبعد ادلعريف. البعد األول:

 ٓٔ .................................................... الُبعد النفسي. الُبعد الثاني:

 ٓٔ ............................................................. تكوين العقلية الناقدة

 ٔٔ .............. تأسيس أصول البناء )ماَصح ت بدايُتو صحت هنايتو(. المرتكز األول:

 ٔٔ ............................................. التوجو حنو اجلذور. المرتكز الثانى:

 ٕٔ .............................. فتح األبواب والنوافذ حول األفكار. المرتكز الثالث:

 ٗٔ ............................... ىناك أسئلة تتعلق بطبيعة ادلنطق. المجال األول:

طبيعة االصول الفلسفية اليت كان أرسطو يراعيها يف بناء نظرياتو ادلنطقية. المجال الثاني:
 ........................................................................... ٔٗ 

طبيعة النظريات الفلسفية اليت قدمها أرسطو ومدى موافقتها لقطعيات  المجال الثالث:
 ٘ٔ .............................................................. الشريعة عندنا.
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 ٘ٔ ..................................... حتقيق التوازن يف ادلستندات. المرتكز الرابع:

 ٙٔ ............................... احلفاظ على ادلسافات الفاصلة. المرتكز الخامس:

 ٚٔ ................. اإلعتماد على األوصاف ادلؤثرة )تفعيل الربىان(. المرتكز السادس:

البحث عن ادلصادر ادلوثوقة يف بناء األفكار ويف زلاكمة األفكار ادلنقودة. المرتكز السابع:
 ............................................................................. ٔٛ 

 ٜٔ ............................ الصرامة يف األخذ بادلباديء. المرتكز الثامن واألخير:
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